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Opis i wzór graficzny Łańcucha Prezydenta Miasta Rybnika

Klejnot
Herb Miasta Rybnika: w błękitnym polu ryba – szczupak – srebrna w skos, skierowana
ku prawemu naroŜnikowi tarczy. Ponad i pod wyobraŜeniem ryby ( w naroŜniku lewym czoła
oraz w naroŜniku prawym dołu ) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej
orzechem wodnym, o srebrnych łodygach i srebrnych kwiatach.
Tarczę otacza wokół 5 stylizowanych wici roślinnych, takich samych jak ogniwa
łańcucha, przy czym wić ponad tarczą, jest większa od pozostałych.
Na rewersie klejnotu cytat z wiersza nieŜyjącej juŜ wybitnej rybnickiej poetki Janiny
Podlodowskiej: Do tej Ziemi trzeba się urodzić...
Łańcuch
Składa się z 4 srebrnych ogniw przedstawiających górnośląskiego orła – godło z herbu
województwa śląskiego oraz 27 srebrnych ogniw nawiązujących do ilości dzielnic miasta.
Przybierają one kształt stylizowanej wici roślinnej, identyfikowanej z kotewką, integralnym
elementem herbu miasta. Ogniwa, łączone pojedynczymi oczkami łańcuszka lub większą ich
ilością na obrzeŜu, ułoŜone są poziomo w dwóch rzędach po 10 sztuk po prawej i lewej
stronie większego ogniwa centralnego dźwigającego klejnot. Z tyłu flankowane są ogniwami
pionowymi. W centrum kwiatów kotewki znajdują się oprawione grudki węgla.
Ogniwa w kształcie orła są symetrycznie rozmieszczone w czołowej części Łańcucha.
Wysokością odpowiadają dwom połoŜonym poziomo nad sobą ogniwom z wici roślinnej.
Dwa pierwsze orły, rozdzielone największą z wici - symbolizującą Śródmieście, umieszczone
są z prawej i lewej strony herbu miasta. Kolejne dwa orły rozdzielają segmenty Łańcucha,
utworzone z czterech ogniw. Orły po bokach herbu mają głowy zwrócone w ukłonie
heraldycznym.
Dla prawidłowego ułoŜenia Łańcucha podczas noszenia, przewiduje się w górnej partii,
z tyłu, łańcuszek o drobnych, mocnych i jednolitych oczkach, rozpięty pomiędzy ogniwami.

Materiał i wykonanie
Wszystkie części Łańcucha, tzn. klejnot i ogniwa wykonane powinny być przez złotnika,
ze srebra próby 925, miejscami oksydowanego.

Klejnot składa się z odlanych, a następnie cyzelowanych warstw:
1/ tarczy herbowej pokrytej błękitną emalią i godła – ryba i wici kotewki, górujących ponad
barwnym podłoŜem;
2/ stylizowanej wici roślinnej wokół tarczy.
Łańcuch składa się z 4 ogniw w kształcie orłów górnośląskich oraz 27 ogniw w postaci
wici roślinnej, o jednakowym kształcie, przy czym jedno jest znacznie większe. W centrum
kwiatów kotewki znajdują się oprawione grudki węgla.
Kaseta wykonana ze szlachetnego gatunku drewna, np. hebanu, wewnątrz z kształtkami
z balsy obciągniętymi tkaniną, dopasowanymi do łańcucha.
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